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 ريو كلا,ٌريوْصتلا
 كامو

 تيراغ يلوكح : ريوصتو فيلات
 7 ٠ ةكَرعلاىلإ ُهَلَكَت

 « لاجَلا اذه يف كِتالؤاسَت عيمج ْنَع ُبِجُب ةليَْسلا ذه يف «اربماكلا لَمْ
 !١ هب كَ

 ةظوفحت علبطلا قوق
07 

 ١و4



 اريماكلاو 'يئارغوتوفلا ريوُصَتلا 0١
 « ١ ءاشمو انراكفأ ْنَع ٍريَتلل هلا دل يفارغوتوفلا ٌريوصَتلا

 علب «ءْوّصلاب ةباتكلا» ةيئانويلاب يْمَت يلا «ينارغوتوف» ٍةَمِلَك يف ّلَعَلَو

 او انتسامَح ٍريوصُتلا ُةيءادِإ رثو . ةَليسولا وذهِل فضَو 0مل اف
 اهيف لِجَسَن انتايَحِل هربا ةركفلا ر :

 َنامأو ٠ تارا

 يفارغوتوفلا ٍربوْصتلا لوصأ لَ ْنَع نوريثكلا فَي نأ ِسْؤْلا نيو
 اًنايْحَأ تاريماكلا ٍضْعَب يف ام ٍةَرْثَكِل - ٍديِقْعَّلاو قلاب اهنأ مهر 2 م 559 7 هب .عو 8

 ص

 ٍتالاحلاو ٌعاضْوَألاو مئاقَلا

 . حيد و رصارقألاو األا

 م26 يصرع
 هنا انيبم

 يل دل

 ب انْيَي ةروّصلا 8 0 اريماكلا لجاّدلا ءوضلا

 1 ١ يفر, دا لكشلا انريو ٠ ا

 .  مِلاعلا ةَحيضاو ةَروص َنوَكُل (ُهْنَع ٍةَرِداَصلا وُأ) مسجلا ٍنَع 2ك
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 ام (ج لكّشلا) كيتاماتسْنإ كادوُك َعْوَن نم اريماك ٌمِدْطَعْسَت اَمَدْنِع

 . هقاتغإل ىلا رز طغت مك (رظَنا َنبعُم 'يأ) ةَبْوَصْلا طِبنصت نأ الإ َكِيَلَع

 يف ىرت امك هيج اهثّنمو ننعم لدي ًةطبسبلا "تاريداكلا ونه
 يف ةّيدابلا ٍنْرُحلا ةَحْسسسو ٍدْرِقلا هو مِلاَعَم حوضُو ًاظجال .ه ٍةَروّصلا

 . وهَك ٍرَّوُص ىلَع لوصُحلا زىيقبلا ناكمإبو . ٍصَقَقلا كالْأ ربع ِهتارَظَن
 قلغلا (قيْعُم وأ) َرِز ور ٍضْمَولا حابطم ةاوو 00ج 0 ]فلا ةرْوَدُم 02000

 ةيزاوتم ِءْرَض َُعَِأ 53

 روم اًنفوو ةطاسب ىرت (و) ىرخألا ٍةَروّصلا ينو
 تيل ري اريماكلا مْضَو ذأ
 داقلا فس َلاََلا َرثَألا اًضْبَأ ظِحال . مويغلا هب

 ني ولخَي َرظْنلا نإ امك . ِنارْدُجلا ٍضايّو رجلا ٍبوحُش
 ! لا تاكا طر اجب اها وا الس

 ةَرانْمْلا َرَيُصلا نأ يفارغوتوفلا ٍريوُصُتلا ماع يف ئانشلا ءاطخألا نمو

 نر نيس
 ٍةَريخلا ىلإ مجرات د ىلَع

 اهّنأاو تالاجلا ٌةَدودْحَم ةَطيسَبلا تاريماكلا نأ اًمْبَط حضاولا نم

 رعباسلا لْصَقلا يف ُضِرْعَسو . 'يارغوتوفلا ٍريوُصَنلا .عاولأ لكل حلت ال
 *رلك ُةميْخَعسي يذلا ِررطَتْلا عْوَللا نم ةسكاع اريماكل باتكلا اذه ني
 ني تنأ َدَدَحُت نأ مهلا . َنيِئَِتْلا نم ضْمَب نحو َنيقذاحلا ٍةاوُهلا نب
 . كَعاضْوَأو َكَّضارْعَأ مئالُث يلا اريماكلا َّيِعْوَن ةيادبلا

 . تاريماكلا كلَ لامعتسا يف



 ٍةحجاتلا ةَروّصلِ ُةيداسألا تامّوقْلا 03
 ْضَْب وأ لك ةنوافتُم تاجّرديو ةحجاتلا ٍةَروَصلا جاننِإ ىلع ٌرئاضتَ

 نو لكلام نلت 0 ء. هدا

 ىلع 0 اًنايحَأ ٌرَوصْلا نعل بطلا نم ُهَتَيِعْوَأ يِرَخَفلا ع 8

 ةنكل ٠ « اتت ين رزتملا مم يف لإ لا وكي ١ يع . ُنرَللا

 اذكهو - ِنّيعُم ٍنْوَل وذ ُهَنأل ةروصلا عوضوم َنوراَْخَي اًنايْحَأ َنيرّوَصْلا

 ي ا 0

 تاساكيثالا اضن ازا ِتارّثؤْلا نمو . سْنُشلا بورغ وأ ةّيلالظلا
 . قينَع ٍرْطَق يف ٌرَِهْنَت سئشلا َةعِشَأ ماهيس وأ ءاملا يف

 ا

 ادَح يلا َوم َلْكّشلا ال وَلا نإ . ب

 . ليماربلا ويله ٍةَروص رطاقلا ىلإ َفْلوْلا



 مدن2
 « ةسفن ُضَرَف انه في رَحلا قار نول نأ ف

 060 راك هلا مقلي ينل ةعئاّرلا

 م 0
 انفقحت ةفاررا تاروم .ز

 ٍةَقلَطْنملا ةجاردلا عم اريماكلا كب رْحَتِب

 يف اَلْلَعَيم انُه ُمرّفلا انآ ودْبَي .>
 تارطاقلا اَلَوَحُم ميدق عَدْوَتْسُم ا

 ا
 كاك وللا بيني انه

 . وَلا همادختساب رشا يذلا تنارتار

 . لطكّشلاو وفا نب اً فاتني امو

 ّط
1 



 اذه ف ئيلأتلا فني ال. ب

 يضَتعَي اذهو . هديت ال امو اهيف

 روصلا َعوضْوَم ال « رابتغالا نيعب نيذجخاو

 / َدََقَل يووم ةرطاقلا نب
2 20 2 

 يف ةيلاخلا ةَحْسفلاب اهفيلأتو ٍةَروّصلا
 ٠ .ِرَسْيألا 2514

 ١ سوُنبف داليم» هول َوُه ياني رغيلأت ةّسارِدِب أادئلو 7

 . ءاوسلا ىلَع ٍروَصْلاَو ماسر ةلونمأ فالقثالا ُةَعْوَر ٌّلَجتت انه . 9٠

 ١ نم سوف َكْرَح لاكشألا نات ١ ُُ
 رص يف ُلاكشألاو . ةَروُصاِل عوضْوَمَك اهَْلإ ايلي رظاَلا َنْيَع ُدوقَي

 نْوَك اًيوومَع ديكاحُي ُمسْفتلا انهو « ِةَئالَث ءارجأ ىلإ اهُمِْفَت ةْرَللا
 ةروَصلا نم ىلغألا ثلا ٌلَمْشَي ألا .

 ةروّصلا ىنَْم ٌريعتيو ٍنّرْحَللا ىلع زي
 امك - ٍةَروّصلا ٌعوضْوَم ٌرزعت نأ بجي

1 1 



 ماشاحَتَت ْنَأ بجي اه
 فاشتكال يللا سلا وصلا ني ةَعومْجَم امم ّنآلا ضرس

 . َنورّوَصْلا اهيف هَقَو يلا ءاطخألا

 آر ام ّرُه انه ؟ ناسْنِإ سأر ني تبي اًيكوَش اًرارهأل كي
 ىرخ ١ ءاطخألا َنِمو . َكِلْذ ّوُه ظِحالي نأ نود يح - َه ركام نيَتفْطْنِمْلل لماكلا َرْيامَّتلا ظِحال

 . اهرْضَخ َرْبَع يناجلا فأل طخ ملا ِهْجَ ُةيِالِظ ةَروّصلا وله يف . قَروصلا رطَسَو يف امه ٍةَدَتْمُلا ةّيلاخلا ٍضْرَألا ةَعْفُر ة

 ةماك ُموّللاو ةتطاخ هَطَْللا ٌةَيوارَف - ٍريوْصَتلا ارح ُهنعَرس عئار ءانب .ب ٌدِئاع َكِلذو « ٍةَروصلا جراخ ُرْرَْت ْمُهريراسَأو ٍداَلْوَألا 0 ُداكت و
 بام يف َِئالَثلا ٍدونُجلاو "يفيصّرلا ٍزجاحلا ٌروهُظ اَمأ . بينك
 | ةكفاحلا كلي اًءوس رومألا ُديزيو ايش يوصل ٌمدْخَي د

1 
١ 



 ةّروصلا (ِرْدَّص)

 ا ربت

 م ةرينت ليمج ٌعِواو ٌرَظْنَم .و
 ايذْط هتَعْوَر َدَسْفَأ كل ؛ لا

8 7 
 ! ةلكشما تاكو .

 ا ال ل
 فطصن ىلاوَح) ةطرفملا ةروصلا

 ٍضايَب ُجامِدْنا امُهيناثو « (ةَحاسلا

 ٍنَْل يف تاّيَقلا ناصنُق
 ١ ٍدَلَو) نواشلاك

 ةيلمَج تاناوتلا
 دا 2 ل د 6 .٠

 ُهَلامَج ٌعاضأ َروصملا نكل . ٍريوُصَتلِ

 انْيأ ام ٠ كلا طيحلا يف

 رات نم اراهزأ اهل َراخَي ذأ
 ٍلامَجب 0 لَم

 1 نسالتملا 1



 ىلْثُم ٍةروص َرْحَن

 ريوصُتلا ٍةَراهُم ني ريثكلا نإ
 ىصْقَأ ىلإ ةدافتسالا يف نمي

1700 
 روصلاو « ٍةَرفاوَتْا فورظلا نم ٍدَح

 مَع ِدَقَ ؟ هيف طخ مَ ير لَه ١ ير بحل نم اهل اي . ُُط

 ٍةَيواَزلا ين َرُه ُهلابح طَحْلي 00 هلا دع هلَمَجو لامحلا ٍرَّوَصْلا لاب

 3 . ةروصلا ني ىرشتلا
 ٌرُطشَي ُداكي ققألا طَخو

 اة لا نا كب
 | رولا ل ل راند ٌراخْبلا ىقلغأ

 - ةّراثإو ةَيِوبَح

 دييهَذلا لالا ني 6

 قى 17 0 00
 افلا ةروص تذجخأ ولو

 . علو 1 0 اهل ناكل ةدياحُم



 0 ٍرَوْص ثالث كيو 9 3
 ٍةََس 5 2 ِليدَشِل

 م رولا رطاقتتلا يف لايَحلا

 لدعم 2
 ةلمكتو 0 كا

 ا ةليمجلا بسلا ني "تانيوكت
 ىف هع ءامعأ ع 5
 وده يف هدِقتفن طقف دحاو ءيش

 ٍةَروصلا
 يب م
 [ةرطاقلا نام هلا

 ُنْيَللا

 و . نولل نيفهرم اًيغوو اًسِح انيب ذا سارا ل لع أ

 كلا 0 اهبَع 0 ٍناولأ 0 ةاذأ ةورصلا

 كف
 0 قّرثألا وأ ٍرَضْحَألاو ٌرتخألا< - هان

 0 قَواسَتَي نامتمف رواجا ناولألا اّمأ .:
 نم لب « طَقَق ةدراب َ طَقَف ةئفاد ناوْلَأ نِم ٌرَوصلا م٠ 2

 يدلل ٍةَروّصلا لمس قا ليس

 م
 .عابشإلا ّماَتلا وَ

 ا ٍِر اا وأ ضي

 زرت ناولأ يف ةركأ هل ةروصلا

 فيلات كَِع مدحت اذل ٠ ىرخألا
 . كّضرغ بيسانت يلا ٍناولألا

 . مَيلاَثل | وصلا يف ناولألا ضِرعَتسَتَلو



 ل

8 
 ةّيِفْلُح ىلع ةّيدرَولا ِءارْمَحلا تارْوتلا يلج ةامحلا

 مد فاعل هع سهم مكس 6 2
 ىَدَم نمضي اعون دقعم ميمصت .> 4 كالا ُناوْنألا فلو ْتْيَح «يّرَجلا
 ناولألاو ةروصلا  ةّيمامأ ىرقألا

 . اهتيفلَح عملا ع
 لاو رمحألا نارلا بذتجت كدت اا 01

 ْرَع اًديعَب َنيَعلا « قاتلا ٍِبْوَن يف



 عوضؤوم لمَتكا د ال اق رظَنلا رحب 4 مْوَم َلَمَكا د ٍةَروُصلا يف ل
 نيَتعاس َدْعَي راطقلا لوصوب ٍةروصلا ا 0 0000
 5 93 ةقولألا رظانملا ةَسارد ىوُدَجو ةّيناكمإ َنايِِ رصف اذه ف لواحأس

 يف ةعيطلاف لا كلا ايل ل

 لي ءرت لك فو ريزت لك يف دنت هنود اهّلاوْحَأ - وميئاد ري

50 
 يف ماع َدَعِب :ذوخأملا ه ٍةَروصلا يفو

 لياكلا نيالا ودْيَي رطام مئاغ مَْي ويلا ٍةايَحلا لغاوَش ْنِم_مغُيلاب
 يمانيدلا وذهل تم نيعاو

 مِسْوَم ٌرِصَمِْب يذلاف . ِةَبِرَصبلا ا /وضا هه .- 5 نما 27

 فْيصلا َةَلْطَع ىلع ِهْيَدَل ريوصَتلا

 اديإلاو دَعَا 0 ١ رَسْخَي
 وور# رع

 .ريوْصَلا ٌةياوه انل امهرفوت ِنيَتللا ١

 هلا معد »و
 ! اني يصبو اديدج ارم رثكا اذه يف تلو

 مَجنَم يف ل ةَيلاَثلا قاملا ٍِظ ثيل د ا



 2 لوألا ةروُصلا يمك اقع

 ءروتعلا ذراعا ىف ةطْئاَيُم
 رشا رو تاحاشلا 5 0

 سكتت اهرب يو « ٍروتلاو الل
 ةَروَصلا ٍراسي يف ٍةءاضإلا ١

 ١ د تروس ل 0001

 قارؤأ َنْيَب ةحوارتم اهَسْفَت تانيا

 . اهنيمي يف ٍرْظُخ تاقاطنو

 : ٍتاقْيَرولا
 سْمْشلا اهّترانأ دقو ةروصلا

 ٍةَرْيَجشلا تاقْيَرو ترون امك

 . َهَرهابُم اهني فّلَخلا ىلإ
 ةرالا ةفطخملا حتت اريحا
 يفلح ىصقأ يف َقَرْزَأ راربغا ىلإ 018 م 20

 .(ز)

 هك

 ِرَظْنَمْلل لْعِفلا ىوتحلا يف ٌةَقيقَد تار روصلا كَل ضرع انهو 006 2

 . ويف ةيوِسْلاو يول تالا ىلإ ةقاضإلاب

 . لالِظ ىلإ - تويبلاو جْربلا
 ادت ال نارتتآٍن ايش كلامو



 ًيعادبإلا ٍريبمَل نئيرعَأ نئكقيرط ةريبلا ُروْصلا هذه كَل لَن 57 م ا د 2 2 م

 َُك
 عدوتسم يف ناترطاق مَبفَت لوألا ةَروّصلا يف .اريماكلا يف ٍةَفلثْخَم

 ٍتاسَدَع مادخَتْساو فيتا ليدْعَت امُهو - قالَحلا ٍريوُصَتلاب ٍرَظْنَم ْنَع 0 1 2

 ٍةَروص ىلَع اهيَْت عوضا دام
 .(م ةّروّصلا) اًمامَت ٍةَفِلَتْخ

 كلم

 « رَفْصَألا ٍرْهرلا ُبارْسَأ لوقُحلا وْغَت فيّسصلا نم لوألا رعيباسألا لالخ

 ٍإ . قفار َط ت الرحم قبرلا قاتم يَ
 ٌةيِذاحْلا ٌروَصلا ٍتدِخَأ دقو

 هيل عقلا ني نيَعوبسأ ىدم ىلع
 نيو ايلا نر عال تاذا فو
 "تَرانأ 35 ٍرظنَلا ا رمل

 أ امو ةَيْرَقلا جرب ةلئاما ٍرْضَعلا ْسْمَس
 َدْعَب « هللا ٍةَروصلا ينو .ُهَلْوَح

 ٌةَقيِثكلا ْبُحّنلا تقْضَأ « مايل ةءلضب 2-0 0-6
 هكلطقللا ام 14 2 ادع لظملا لع

 2 2 0 ا
 8| تاطَقللا وينه ٍلْثِم ينو ٠ اَنَبَ

 [ ةقئمو روصحلل زازتعا رول 0 0

514 



 ّميِطَتسَت ال اريماكلاف - ٌدِماك ٌمِتاق ةاَتَفلا َهْجَو نأ ْحِضَنَي نكل
00 
 زواجت

 وأ ةَرئابُم عوضا وأ ملجلا َرْخَت ضنولا زاهج ةيجؤت نكي 62 7 7-2 2 ه2 هم سو
 . اًراشيلا لّضْفَأو فَطْلأ ةرانإلا يأتِ بب رق ضِيَِأ حْطَس وأ رادج َوْحَ

 اريماكلاب مْسَّرلا ©
 000 01 را

 روصملِل َةَميَق تالوئمأو اًماهْلِإ نورقلا َرْبَع رابكلا نيماّسرلا ةسارد يف نإ
 « وَّرُقلاو ماجينالا يف ْمُهُميِهامَم اتَخَّسَر ْدَقَق ؛ ناولألاب

 اهئازابو ةعئارلا ديلا لامعألا َنِم َةَعَبْرَأ لْصَفلا اذه يف ُضِرْعت 8
 . ةجّلاعْلاو عوضا ُثَْح ني اهلثامت اهيْحَو نم ةّيفارغوتوف اروص 3 2 0 ا 0

, ٍ 00 
 اهامْسُأو ع 180١ ماع ْعْرْيْْثوُلود بيليف ناّنقلا اهَمَسَرأ ةَحْوللا
 ملاعلا يف ٍديِدَحلا ٍرِهاصُم وأ دَحَأ لمت مو ع هلْيللا يف ليدكوربلوك »

 ةاهاضُم «٠ َةَحْوللا عقب اَرامُم « ٌرّوَصْلا لواحُي ب ٍةَروصلا ينو و
 دما ٍثّبَحلا َةَراهُص باكيا ةروّصلا لّثمتو . اهئاهَب ٍضْعَب

 آلا غوري لبق تايامّتلا بتم يف ذالوفلا



 دال ا ا ع ينم 0 )و( لا ا

 ّ رو نإ مقفل دل

 56 خيارا : 5 نك قيسناموُرلا رعاشملا نع ايِرْمَر اَرِبْعَت بيغملا

 «يروزلاس ُّيئارذتاك» لباتسْنوُك نوج ُةعِئار ُهالْعَأ ج ِةَحْرّللا ينو

 ٍراجّشألا نب بالغ ٍراطإ ين ىلا عوز ايف لجتيو 17 ماع اهَمَسَر

 ةدرسألا > ةررشلا) 20لا

 ُبولسألا اذه . وي لباتسنوك ٍةَحْوَل "بولثم ٌثأَك
 . لباتسُنوُك لائم نم رابك ٌةَرِقابَع اهعّدتلا يّ هيفا تا

 اهَمّسَر يلا (ه) «روُسَجلا راحل - ريرهت » رّئرإي فيزوج ٌةَفْحُت اَمأ

 يق ةعئار اهْنْرَك بناج ىلإ ٌةَمهُم خيرات ٌةَقِثَو بف © 184 ماع

 يفصنو نر ىلاوحب خيراتلا َكاذ

 نم ضب ير

 7 اًنيخأ بتي كلذ نإ ؟وبابّتفلا يف ريوْصَتلا اني كلاي طخ لع 0 ٍةكرْعَم يف لِي نفس ىدحإ «ريريقلا» ُلّثُت مو كف بَ ةوطقم اغفر
 1 0 م00 هناع هك نسي مقا وحلا اف لإ

 م 26
 ا ةالغأ حو زوناتروصلا كَل امك َةَديِرَق تاناكُمإ

 م ماسلا كمي « هيِنوُم دوُلك يعابطنالا ماسر ٍةحْوَل نَع 1 8 . هءاجْرأ رينت اح بورغ سّمشب
 احلا ةعيظملا ٍبابّضلا تاجْوَم ىدخبإ ِءاننَأ يف

 ّدلا رولا ْمَرْح ُصَقارَتتو « ِلالظلاَك ينابكلا فايطأ حول 010 ا ل 2

0 

 و ل ا اما هور ٍةحْرَللا قاذاحُمبو

 َّك 0



 عوضا ُءاقتْنإ "*

 ٍريوصتلا لا 1 يملا دقو ام

 0002 اذهو ٠ ٍريوُصَتلِل لما كعوضوم
 . ور يوْضَت ىلإ َكعَقَْت ِةَجَرَد ىلإ كَل ولُحَي امبإ

 ! عاد هع
 ددَحت نأ نآلا

 « دج جئاتت لع ٍلوصْحْلِإ ةصاخ ةيانِع ْبّلطَت عيضاوملا مظْنمو

 . اهيَِإ جاتْحَت يلا د ِتاَدَعْلا م 3 1 ذل راش يذلا الاونلا نإ امك

 ىلَع « ْمُهَرَوَص
 | ع دل وع اع

 هك ؟ لِجُيو ةَحاّسلاو تيكي ركلاو سيلا لسا َةرْكو مَدَقلا َةَرْك

 ار ايري وصَت هموت نأ لواح ٠ ِلسصَمْلا َكِعوضْوَم ٍرايتخا َدْعَب

 +او « اًيقاوو اًيِرَصَب ُهّصِئاصَخو هتازيم (سنألا قداوللاو اريماكلا م 2
0 

26 
 فاشل برت راجلا مالا "ني ريثكلا 0

 اهل َدَح ال ًئافآ ٌرْفوت يلا عيضاولا َّضْمَب كَل ض ور

 ةَروُصلاَك - اهل اَدَعُم ئ نوكت

 م 00
 ٍةَدَهاَشَم يف ةعّنملا لعلو . اهريوصت يف

 اهيقارت 0 000 نادرا و وِذه

08 



 ةبيرقلا تاطَقّللا .ج

 تاشارّقلاو ٌراهزألاف وللا رَّْسلا َنِم اًمّلاع ُتاطَقَللا ذه ُِْشْكَت

 اع اهلصافت طاقبلا نكَمُي تاكركسلاو ”عباوّطلاو ةتادخلا احمر

 خر ِتاَدَعْمِب برق 0 كيتاماتسُنإ اريماكب "تّديخأ هالغأ ةروُصلا

 "هجم ةسكاع اريماك « ٍرَمألا ٍماَأِْل « كمي نِكل

 ُةيعيبَطلا ُرِظانَلا .د

 امك « مولا نأ ْرَكَذَتو عيضاوملا ُرثْكَأ كش الب يه هذهو
 . 'يعيبطلا رَظْنلا يف ةحجاتلا ٍةَروّصلا دامع « ُهانْدَأٌةروّصلا د

 د

5-5 

 لقتلا ٌلْئاَسَو .ه

 ىرّت يلا ٍروبُعلا براوَقو هَ

 . ةيؤاحملا ةَروّصلا يف اهِْم نينا ال

 ريوْصَتلا ىلَع لابقإلا َدادزا ِدَقَل

 قدا ٍةرفوو 'يرْبلا دنبلا وألا تاستقلا رك لغتي لاجمل اذه يف
 هلي كن ؟يولخلا ضال انهو ريتش عدل رتل نطل



ٍِ 5 
 (ملم "ه) ةسكاعلا اريماكلا 17

 ٌْ اريماك ىلإ جاَتْحَبَس نأ ُحَجْرَألاف ٍريوُصَتلا ةياوه يف مدت امَدْنِع
 3 8 3 ل هع ما عه 1 2

 أ : ينآي امب ةطيسبلا جوامّتلا ِنَع ُزاتْمَي تاريماكلا َنِم ُعْوَتلا اذهو - ةسكاع

 ؛ تاسَدّعلا لا

 « عاضؤألا ٍفِلتْخُم ٍةَجَلاعُم نم َكّنُكَمُت ِةَسَدَعلاو اريماكلا يف

 ا ؛ (قيوَصْلا) ٍرطْنلا يعُم ةطيماوب
 ارو را - 100

 0 رك نر كل فلا تاسع لستم نأ
 ٍتاطَقَلِل ليوُطَتلا بيبانأك « ٍريوْصَتلا تالآ قجاول مادختتما ُهيناكت

 3 اك لل ل
 عون نم اريماكل ةلماشلا ةعومجملا ّنِم اًءْزج | ةَروصلا يف دهاشتو

 ةَروّصلا ينو . اهتاليثم مم ِةَئراَقْلاب اهصْخُرو اهتدوجب رك ينو -اكينئارب |
 راهظإل افّقلا ةّوشْكَم ىرخألا اَنْ

3 0 

 , تاسّدعلا ِتَْلُدُبَو

 اننيل
 نك



9 
 7 تقلا الا 1 ١ عسا يل

 ٍةَسَدَعِب لوألا ُهَطْنَللا تدخأ

 ملم ٠١ سابق ِةَبواَرلا هع

 را را تلا
 ىّتَح) َلَوْطَأ ٍتاسَدَع مادختسابو

 ىلع َهَتِمْيَم ٌعوضْوَلاُدادْرَي (مّلم ٠٠
 ١ ةيعلاف < هلاجم تاسعا نم ع ل ِلَمْجُم

 انآ « دّنتم وقغ يف امك « قبيح دودخم ىدأا ثْبَح ةيرورَخ ةيوازلا

 يف ٌةيِرورَضَف لوألا تاسّدعلا

  ةَديعَبلا ءايشألا ٍريوصَت

ٍ 0 
 . ةروّصلا المت َةَقالْمِع ْتدَب يلا

 ُروَصْللا مَجارَت ل ٍةَروصلا ينو
 اريماكلا رّوْحِم ةئَماسُم لع' ةَقاسَم

 داعف « مّلم ٠٠١ ةَسَدَع َمَدْخَتْساَو

 قالا - روظتتفإ ”يياولا بشان
 كلذ نأ حضاولا نمو . نْيَحوكلاو

 هزت مل م مي لك ٠



 . ٍةََحْلِمَو ٍنارَوَد رواحّمو ِتالَّجَعو سباكَم - ٍةَرِطا

 . ملم ه0 ٍةَسَدَعَو ةسكاع اريماكب اًحاِبَص ٍةَضيفَح ةيوازب ٌرظْنلا طِقبلا ٍدَثو
 90220 سوح ل ل

 قسغلا ٌرربا (ةيوازلا ةعيسشم ةَسَدَعِب
 وا عشك 5

 ؟ كار اوم املا

20 
 ١ اهّراثأ دقو - ةَروّصلا ةّيمامُأ يف ةمئاجلا ٍفَقّشلا َريثأت يف - ضاّمَول

 ىلإ تّراص م يف ِسْمَّشلا رونب ةءاضإلاو « اًريثَك ري

 . ن يف ٍضاّمَولا حابصملا رونو ٍبورغلا قف نم جي رم

 ةدجسلا قاتم هيام ةسكاعلا اريماكلا اهخيتت يلا تاناكمالا َنِيو

 بولس اذه فيو . س ٍةَروّصلا يف مضاو ره امك « ٍةَروّصلا يف
 يقيلعلا ٍرامّقلا ىلع ٌريكرّتلا رظحال - قماتلا

 20 ام! رسل اذهب

 ٍعوضؤلا عْقَو وأ عوضؤملا
 بولسألا اذهو . يع زيكذرتلاب هيَ

 يفارغوتوفلا ريتا لاجم يف مهم
 ةسراملب ةلوهسي ةئاقْنِإ نكمُيو
 . ةيسانلا تاسدقلا مادختْسايو

 نأ همك انِإو وعل
 ّنآلا ىَّتَح اهانْجَلاع يلا ٍثْحَبلا



 ا ا للا يلا ةولسأ لكِف ٠

 .ريوْصُتلا 7

 2 0 نزلاو 1 وءاضإلا ةّيِعوَتِب 0 رايتتخاب - ديلا
 همس م فور هع

 . ةروص هلع ربع امب اًريخآ ال اريخأو
1 

 ا ارغوتوفلا 5 0 3 ملردرح قو ويلاناك

 رطقاّسلا ٍسْمّشلا رونو ةّيكيناكيملا ةَيَدلا هليصافت يف 0-2 اذه 00

4 

 ٍلْثِمب  َلِيَعَو وّتيلاناك

 كاندلا ردك رك
2 ٍ 

 ىلإ ةّيِقاو بَرْكأ ولأ

 َلُعافَت لكي 0 . 00 27 رئيت فيزوج ُهَمسَر ام ا

 . ملاح يرعاش مقوي ٍنْوَللاو فلا

3-7 

4 



 0 ١ ةعامَج رم رهو
 8 وع ول

 - ٌةروصلا وأ - ُةَحوّللا لف امق . ايف اًضْبَأ تاراّيّسلاو لالّظلا ماديا ظِحالُي ع

 . يِصْخَّشلا بولنألا يح كل َدّيمَهَأِ ١ الاب ا مهران تَكرتو قلل اول يف اًيلاغ غول دقو . اهيف ءْوّضلا

 1 . نيقحاللا َنِماَسَرلا لامغأ يف

 رتل اذه يف ةريؤكملا 7 نِراق تاو عطب ىدم 2

 8 يِرَجَحلا ٍرْسجلاو ينابكا ةَداَطو ع ظحال  قباسلا ظنا يف ورام ة ةَرِجَسِب

 0 ا
 ١ . هخومشو لبجلا خوسر ىلإ ةفاضإلاب

/ :5 



 ؟ُدْعَباذامو 8

 ها ف 0 حك هوب
 « ٍريوُصَتلِل كَتَسامَح انرثاو كقوت انْدَوَر دق ٍباتكلا اذهب انآ لمان

 : ةّيلاتلا لئاسولا يقيرط نع َقْوّتلاو ماميمالا اذه تْنأ موادُت نأ مهلا نمو
0 

 ةديجلا ةقفرلا

 الا ”كياناكنإ ٌريوطت نكن
 "فن .. ريوْصُتلاب َنيَمتهْلا كتالي

00 

 َكِدَلَب يف لَحَلا ٍريوُصّتلا يدان ىلإ

 . تابَرابْلاو ضراعلا ةّماقإلو تارئخلا لذات هيف اًطيشان اًوْضُع ْنُكو



 َنيِماسَرلاو َنيِرّوّصملا ضراعَم ةرايز

 نم اريك ٌةدافإلا هلي

 اايلخاو يياشأ ُ قط ؛ . ٍرثحُمو ٍقاوه
 ين ىرت ىك مد

 0 رق 1 0 كَل قوي ا ء لامغأل كلي

 م
 ِفِلَتْخُم 1 اًلامْغَأ 0 كْلَي ْتَلَمَش اذإ تما ا

 . ٍروصٌعلاو البلا

 ٍودَدَحُم بيلاسُأو ٍلامْعَأ ىلَع ةدجاولا ٍةَرايرلا يف كُمامتْما ٍرْك
5 5 3 100 
 . مستو لَمَف ةدجاو َةَمْفُد ِءْيَش لك الواح الو اهب ٌعتْمَتسَتو مي

 ! َكّيقَوو كَريدقتو كلالْجِإ ٌقِحَتسَم َةَمئاَرلا هيفا لامغألا َّنِإ
1 
 ةملك 1

 ميمْصَت يف لاحلا ناك 0 ! تقولو 1 طنب حجاتلا ٌريِوُصَتلا

 قوم ني يرق َقِطانَم ىلَع يربوْصَنل وثمتلا كاع در
 لولا حيي ع تاريموليك ه نو رْثكأ ُْعْبَي ال التم باتكلا اذه ٍرَوْص

 فيتو عاضوأب روم ة َةدِع كد هيف ةعئار سوت ٍرظْنَم ىلع َتْعَقو اذاو

 . هولا تايفاَعَشسلا دادعإ يف صاخب هُم اذهو - اهني لَا رابتخال خم
05 

 - قرم لك ناكَمو َناَمَّز اهيف 20 2 اًمئاد َكَعَم لمح

 فيقلاو امر يوصَ د َةَدَحّتْلا اريماكلا ًعاضْؤأو اهف تكتل 3 فورطلاو

 كر ع عار نك مل اذإو - جئنا نراق مث . اهئ هَ يذلا

 . لَضْمَألا لكشلاب اهطاقتلا دعو ٍَطَحلا بابُ سْرذاف ام

 رجولتك يف اهْفّسَتو اهَدَوْجَأ ْرَثخِإ . بِسانُم ِءْوَّض ىلَع كت

 ٍضْرَع ةماقإل يفي ام امي اهّْنم

 اه

 ُهيَجتنَت - مم ناكم يف ُهطَْحَت وقد

6 
 . اهم تأ تلك اذإ ةصاخبو - اه حال ٍيجلا وصلا !

 . «وامّرلا يف قيفَر ٌريَخد ا 5 اًنايْحَأ اريماكلا َنَسَلو

 ها



 را

 أل لصتا
 اريماكلاو يفارغوتوفلا ٌريِوْصَتلا

 يناثلا ٌلْصَقلا

 ةحجاتلا َةٌروّصلِ ةّيماسألا ُتاَمْرَمْلا

 , عبارلا لصَقلا

 يزن را حس
 ُسماخلا لْصَملا

55-8 
 اريماكلاب مْسرلا

 َسِداّسلا لصقل
 عوضا ُاقتْنإ
 رم
 ٍةَرامِعلا نق

2 

 ا

3 

 ٌةَسِكاعلا اريماكلا

 َنِماَثلا ْلْصَقلا

 يِصْخّشلا بولا

 عساَتلا ُلْصَقلا

 ذاع

 ازغيإ

 اريل

 انو

 ا

 م

5 
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 قع

 «تاياوهلا» ُةليْلِس

 ةقبرط بوي لش ١-
 اهُمْنُص كلكم وع

 ! ةّيرْحَسلا باعْألاو للا -»
 0 سطقلاو حالا ٌلوصأ - 4
 ةّيورفل عدابَم - ه
 روتسزنارت وبار عَنْ فيك - +
 ٍ ارماكلاب ديوْلا "ا
 اوه تايئورتكلإلا - ٠
 جلرطشلا لَ

 ُ .5ه/أوو 633 مهطأع

 ال ل

 ُّ ا ا نانتب ةبتكم :


